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na de les tasques que, des del Grup de Recerques Historiques
de Castelldefels (GREHIC), creiem que són de vital importancia per a la
identitat d'un poble, d'una ciutat, d'un país ..., és la conservació del seu
Patrimoni Arquitectonic.
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Els "torreons", les masies, el castell oo.,són de vital importancia per a la
historia de Castelldefels, pero no és menys cert que hi ha altres elements
arquitectonics prou interessants (no inclosos en el cataleg patrimonial
municipal) que també caldria preservar i, fins i tot, poder-los incloure en
aquest cataleg.
Una d'aquestes edificacions és I'anomenat Forn de la Caly, situat en la
zona propera a Ca n'Aymerich just abans de I'entrada a la pedrera del
mateix nomo Es tracta d'una edificació única a la comarca (pel que fa al
món industrial) per les seves característiques i dimensions. Aquesta és
una activitat que al massís del Garraf és molt important i, de fet, en molts
indrets es poden trobar forns de caly, tot i que, normalment, es tracta
d'estructures molt més petites (gairebé com una cabana de pastor).
A diferencia deis altres forns de caly, aquest de Castelldefels esta totalment
constru'it, ja que la gran majoria que es veuen al Garraf estan excavats
aterra i només tenen unes filades a la part més alta.
Últimament s'ha procedit, per part de I'Ajuntament, a una neteja de les
deixalles acumulades durant molts anys en el seu interior, cosa de la que
ens alegrem profundament i que esperem sigui un primer pas cap a la
recuperació de I'espai i la seva rehabilitació, per tal de poder-lo incloure
en I'esmentat cataleg.
Les característiques d'aquest edifici, a més, el fan especialment interessant
per poder servir (de cara a les escoles i fins i tot el turisme) com element
il.lustrador de com funcionaven aquests tipus de forns industrials.

Aquest lIibre, darrera publicació del GREHIC,
és fruit de la recerca historica portada a terme
pels autors, Rosa Armelles i Xavier Clemente,
els quals, a través d'un recorregut per totes
les festes de I'any, ens ajuden a recuperar
part de la memoria historica (oral, escrita i
grafica) de I'últim segle a Castelldefels.
Aquesta publicació, amb gairebé 300
fotografies, sera a mans del lector a partir
del dia de Sant Jordi d'enguany.

DOCUMENTACIÓ HISTÓRICA
Seguint amb la tasca de donar a coneixer alguns documents referils a Castelldefels, en aquesta
ocasió donem nolícia i transcrivim
dos documents
mol! diferents
I'un de I'altre.
En primer lIoc (document núm. 3, de I'any 1735) tenim una carta adreyada als Regidors de Castelldefels
reclamant el reclutament d'un mariner per a la Reial Armada de Cadis. I a continuació (document
núm. 4, de I'any 1755) un rebut referit a I'arranjament
d'uns elements a I'església.
Aquests dos tipus de document (així com els dos anteriors, publicats en el Butllelí núm. 18) ens
permeten veure com, tot i que la correspondencia "oficial" te un tractament unívoc en castella, el
document de tipus més d'ús intern entre la població i I'ajuntament (i cal suposar que també entre la
mateixa població) es feia en catala, tot i trobar-nos en un moment en que el catala era prohibit pel
Decret de Nova Planta (posat en practica el 1714).

DOCUMENT NÚM. 3

Regest:
Carta, de 04/07/1735, adrevada als Regidors de Castelldefels reclamant el reclutament d'un mariner
per a la Reial Armada de Cadis. En aquesta carta s'ordena als Regidors que en el termini de 15
dies han de presentar, davant del Comissari de Marina (Antonio Gallego), a Cadis, una persona,
mariner de professió (també podía ser pescador) per tal de servir en els navilis de I'esmentada
Armada Reia!. Arnés s'adverteix als regidors (i també al Batlle) que en cas que aixo no s'acompleixi
se'ls fara responsables, no solament a ells sinó a tols els habitanls del poble, i es prendran mesures
rigoroses contra els que no facin cas d'aquesta ordre. El mariner contractat rebra un ral de plata
per cada dia que passi des del moment en que és previst que es presenti fins el moment del seu
embarcamenl. També sera exempt de les contribucions personals i carregues municipals durant el
temps que estigui al servei de la Marina. A més, se li avanvara, a compte deis pagaments final s,
cent cinquanta rals de Billó (1) per part de la tresoreria reia!' En la carta també s'adverteix als regidors
que si I'individu presentat no compleix les circumstancies demanades per al servei a la marina,
se'n reclutara un altre, pero en aquest cas a carrec exclusiu del batlle i regidors, no de la comunital.
Nota (1): En castella Vellón. Aliatge d'argent i de coure de proporció variable que fou usat com a metall per a la
fabricació de moneda.

Transcripció:
Prevengo a los Regidores del Lugar de Castel de Fels, que luego que recivan esta orden sin el
menor recurso ni replica recluten por los medios regulares y en caso necesario por el de Apremio,
un marinero que segun la Matricula, le a repartido el Intendente General cuyo deve pasar con toda
brevedad a Cadiz, a servir en los Navios de la Real Armada entregandolos por su quenta y riesgo
en esta capital por todo el dia veinte del presente mes de Julio ante el comisario de Marina don
Antonio Gallego, quien los deverá examinar y avilitar y formarles su ascenso para el goce del sueldo
desde el dia que sean admitido.
Este Marinero ha deser de la mexor calidad y apto para las faenas y trabajo de mar advirtiendo a
los Regidores que de la mas pronta y exacta execucion de esta orden en el sena lado termino de
veinte oras, han de ser responsables, no solo el Bayle y Regidores en sus personas y vienes sino
tambien todos los moradores de su pueblo de qualquier grado y condicion que sean, previniendo
tambien a los desoidores que en caso de faltar a cumplir el referido numero de un marinero para el
dia veinte del actual mes como queda ordenado se procederá a los apremios personales contra el
Bayle y regidores y moradores con todo rigor hasta que hayan completado el numero que les esta
repartido, de un marinero al que se le socorrera con un real de plata cada dia, desde veinte de Julio
que se deven presentar asta el de su embarco; sera exempto de las contribuciones personales y
cargar consegiles el tiempo que se mantenga en el real servicio de S.MI. y se le anticipara en quenta
de las pagas que devengare ciento cinquenta reales de vellon por esta tesoreria. Advirtiendo a los Regidores que si presentaren algun sugetto
que no sea de profesión Marinero o Pescador, o que no tenga las circunstancias que se requieren para este servicio de Marina, se reclutara otro
en su lugar a costas y expensas de los mismos Bayle y regidores, y no del comun; y si para el mas exacto cumplimiento de esta orden necessitaren
de auxilio militar con su aviso se les facilitara el que pidan encargando al Bayle concurra por su parte en auxiliar las providencias de los rexidores
para su pubtual efecto, por lo mucho que en ello se interesa el real servicio de S.MI. y para que yo pueda estar asegurado de aver dado en entero
cumplimiento de esta orden, deveran los rexidores presentarme recibo del mencionado comisario de Marina don Antonio Gallego, en que conste
quedar echo cargo del citado Marinero que les esta repartido. Barcelona cuatro de Julio de 1735.
Juan G Carrillo

DOCUMENT NÚM. 4

~...
í

J,

Regest:
Rebut, de 22/05/1755, lliurat per Jaume Mas, fuster de Sant Climent, aPere Cuscullana, regidor, per
la quantitat de 27 rals per I'arranjament d'un confessionari, adobar la campaneta i la finestra de la
vidriera de la sagristia.
Transcripció:
Tinch rebud de Pera Cuscullana regidor la suma de bin y set rals, dich 2 11 L 4 per lo balan ..... dun
Confesionari 3 pasetas y de adobar la campaneta 7 , 6 Y de la finestra de la bidriera de la sacristia L
u 4 que junt son las 2 11 L 4 Y per ser lo ber fai la present rebuda als 22 de Maig de 1755.
Jauma Mas
Fuster de Sant C/iment
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COL'LABORACIÓ
LES DESVENTURES D'UNA ESCULTURA
BELLUGADISSA.
De camí cap a la feina, a I'Ajuntament, sovint passava pel Passeig
Panoramic. Devia ser I'any 1980. Un mati em va semblar veure entre
el matollar una cosa blanca que abans no hi era. Podia tractar-se d'un
producte de la coneguda marca Roca que
algú hagués lIenyat al basc, peró semblava
massa gran. Mogut per la curiositat vaig
aparcar el cotxe i em vaig endinsar entre
els matolls. La sorpresa va ser quan hi
vaig descobrir una escultura que
representava una mare amb el seu fillet
a la falda. Estava tombada de costat peró
sencera. No sabria dir si era de marbre
o no, que no hi entenc pas, i tampoc si
tenia un significat religiós o no, que aixó
segurament
depen deis ulls de
I'observador.
Vaig passar I'avis a la brigada municipal.
S'hi van desplayar amb un camió, van recollir I'escultura i la van portar
al magalzem de la própia brigada on s'hi va estar durant un temps
coberta amb un plastic per protegir-Ia.
Amb motiu de la remodelació del carrer Dr. Fleming a la confluencia
amb el 309 hi va quedar una placeta i alla, enmig d'un jardinet i a sobre
d'una peana de pedra, va anar col.locada
I'escultura.
Poc després va compareixer a l'Ajuntament una senyora reclamant
I'escultura en qüestió tot dient que era seva. La resposta va ser doble:
primer, qui lIen9a un objecte és evident que no el vol i que per tant

renuncia a la seva propietat i, segon, que si tenia intenció de reclamar
formalment I'escultura caldria que demostrés ser-ne la propietaria
mitjan9ant un document que ho acredités. Li hauria pogut dir que, a
més, hauria de pagar una multa per lIenyar objectes al bosc, peró no
em va semblar bon momen!. No va tomar.
Al cap d'uns quants dies va compareixer un senyor dient que era I'autor
de I'escultura i reclamant, també, que I'Ajuntament li lIiurés. AI'legava
que la senyora que I'havia precedit era la seva clienta i que no havia
pagat I'encarrec, de manera que se'n considerava el propietario Li vaig
dir que si tenia problemes de cobrament era a la seva clienta a qui havia
de reclamar, que I'Ajuntament no Ii havia
encomanat res i per tant res no li devia.
No va tomar.
embrutar I'escultura amb una pintada. La
brigada la va netejar peró el fet es va
repetir una vegada i una altra. La pobra
escultura presentava un aspecte penós.
Jo ja no era a I'Ajuntament i per tant ara
parlaré d'o'lda. Cansat el consistori de la
manca de civisme d'algú o d'alguns va
decidir retirar I'escultura i guardar-la altre
cop al magalzem municipal. Aleshores
un funcionari va fer la proposta que
l'Ajuntament
la cedís a I'Església.
Aprovada la proposta i acceptada per Mn.
Joan, la brigada va acombaiar per darrera
vegada I'escultura i la va col.locar al jardi de la rectoria, alla mateix on
avui la podem veure de la Playa Església estan!.
Pep Solé

NOTíCIES DEL GREHIC
Els passats 10 a 31 de mar9 es va portar a terme, al Casal de
Cultura de Castelldefels, la cinquena edició de I'exposició fotografica
"Recuperem la nostra história", organilzada pel Grup de Recerques
Históriques de Castelldefels (GREHIC), que en aquesta edició estava
dedicada, monograficament, al tema Castelldefels, de festa al segle
XX. L'exposició, que va comptar, el dia de la inauguració, amb la
presencia del Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels
senyor Murillo, constava d'una seixantena de fotografies -de les
gairebé 300 de que consta el lIibre, publicat paral'lelament (veure
portada d'aquest Butlletí)-, la totalitat de les quals formen part de
l'Arxiu Grafic del GREHIC. Amb aquestes exposicions, a I'igual que
amb els lIibres, el GREHIC pretén portar a terme una tasca de
recuperació de la memória histórica de Castelldefels, a partir d'imatges
cedides per la própia
ciutadania.
Aquestes imatges, de
ben segur, ajuden a
entendre una mica millar
quina era la manera de
viure deis nostres pares
i avis i també com era el
Castelldefels del segle
passat, tant a nivell social
com urbanístic, etc.

Paral'lelament a I'exposició "Recuperem la nostra história", es
va portar a terme, el passat 17 de mar9, al Casal de Cultura de
Castelldefels, una Taula Rodona sobre la mateixa tematica, és a dir
Castelldefels, de festa al segle XX. En aquesta Taula s'hi van aplegar
un seguit de gent que, a la vegada que es projectaven imatges sobre
com es vivien les diferents festes al Castelldefels del segle passat,
van anar explicant les seves vivencies, els seus records, les seves
experiencies, respecte del que representava per a ells (i per al poble)

la celebració

d'aquestes

••••__

festes.
Aquesta Taula Rodona, que
arribava a la seva quarta
edició (després de les
dedicades
a La vida
quotidiana al Castelldefels
del segle XX, La vida a les
Masies i la primera part
dedicada també a Castelldefels, de festa al segle XX) a I'igual que
les exposicions i publicacions, son part deis elements sustentadars
d'aquest intent de recuperació de la memória histórica en que el
GREHIC esta involucra!. Una memória histórica que es nodreix, no
solament de la história oral, sinó també grafica i escrita.

El passat día 3 de mar9, a Torrelles de L1obregat, es va portar
a terme una reunió convocada pel Conseller Primer de la Generalitat
de Catalunya, el senyor Josep Bargalló, amb diferents entitats culturals
de la comarca del Baix L1obrega!.
El Grup de Recerques Históriques de Castelldefels fou I'única entitat
cultural de Castelldefels convocada per a aquesta reunió, on el tema
principal era coneixer -per part del Conseller- quines eren, a grans
trets, les expectatives culturals de la comarca.
Val a dir que, al marge
d'aquest
contacte
institucional,
una de les
coses més importants fou el
contacte entre les diferents
entitats de la comarca allí
representad es, pel que
suposa un coneixement més
proper de la problematica
cultural comarcal.

Com ja sabreu el passat 18 de mary ens varem deixar caure per
les Valls de Montcau, les corones del parc natural de Sant L10reny
del Munt i l'Obac situat a la comarca del Bages. La nostra visita va
comenyar al monestir medieval de Sant Benet de Bages (s. X),
actualment en restauració i del que només es pot visitar la meitat del
complex. Aquesta actuació arqueologica finalilzara el 2008. Destaquem
I'església romanica i el seu claustre, a més de la restauració dirigida
per I'arquitecte Puig i Cadafalch a comenyaments del s.XX quant la
propietat va ser adquirida per la familia del pintor Ramon Casas.
Finalilzada la visita ens varem dirigir a Talamanca, on despres d'una
fantastic passejada per el municipi, per anar fent boca, ens disposarem
a dinar.
A la tarda ens desplayarem

a Mura per visitar el nucli on trobem

I'església de Sant Martí, d'estil romanic (s.XI) de la que destaquem
el seu timpa, on hi ha una representació de I'adoració deis Mags i
on també surt, representada la llevadora (personatge que trobem
representat en molts pocs
1I0cs). Per cremar les
calories del fantastic dinar
passejarem fins el Molí del
Mig (s.XVIII),
que va
funcionar com a tal fins
als anys 50 del passat
segle, i que trobem en un
estat de conserva ció
maravellos.

PROGRAMA D'ACTIVITATS
ABRIL

_

Divendres

28 - CONFERENCIA (en castellano) sobre el tema ISLAM:

RELlGIÓ, CULTURA I CAMí ESPIRITUAL. Desvelant secrets de I'última
tradició

revelada,

a cargo

del señor

Abdul

Wadud

Sabaté.

Después de las anteriores conferencias, dedicadas a difundir distintos
aspectos culturales, religiosos, historicos, etc, respecto de diferentes
culturas del mundo Uudaismo, hinduismo y budismo), hemos pensado
que sería interesante ofrecer una visión global sobre el islamismo, una

així com una visita al Museu Domenech i Montaner
Hora i 1I0c de trobada: 9 h., darrere I'església de Santa Maria de
Castelldefels.
Preu (amb dinar inclos, al restaurant "El Santuari", edifici modemista de
Josep Puig i Cadafalch): 34 euros
Inscripcions: del8 al 22 de maig: L1ibreria Canillo, Av. Constitució, 133.

JUNy--------------15. ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA. A les 18,30 hores

religión, una filosofía, una cultura, con una gran carga de actualidad.

Dijous

El acto tendrá lugar a las 19,30 horas, en el Casal de Cultura de

en primera convocatoria i a les 18,45 hores en segona, amb el següent

Castelldefels, calle Bisbe Urquinaona, 17-21.

Ordre del Dia:
1) Lectura i aprovació de I'acta anterior
2) Lectura i aprovació de la Memoria d'activitats de 2005

MAIG
Dijous

25. VISITA CULTURAL (tarda) a les instal'lacions

de la

Universitat Politecnica de Catalunya a Castelldefels, on podrem copsar
quins són els diferents ambits educatius que s'hi porten a terme, a més
de poder gaudir d'una visita guiada a les diferents instal.lacions (simuladors
de vol, etc.) a carrec del personal docent de la propia UPC. L'esperit

3) Lectura i aprovació de I'estat de comptes de 2005
4) Pressupost i finanyament per a I'any 2006
5) Precs i preguntes
L'acte tindra 1I0c al Casal de Cultura de Castelldefels,

carrer Bisbe

Urquinaona, 17-21.

d'aquesta visita es apropar, a la ciutadania de Castelldefels, aquestes

Dijous

activitats universitaries, intentant, d'aquesta manera, que es produeixi

carn i ossos al Castelldefels medieval, a carrec de I'historiador Josep

una integració

més intensa

dins el teixit social de la població.

15 - CONFERENCIA sobre el tema Personatges historics de

Campmany, que ens parlara de diferents personatges

historics molt

Hora i 1I0c de trobada: 17 hores, a I'aparcament situat al darrere de

relacionats amb Castelldefels, com ara el primer senyor feudal d'aquest

I'estació (a la porta del camp de futbol vell).

terme, Tició. També ens parlara de I'establiment del domini del monestir

Divendres 26. CONFERENCIA, en coHaboració amb I'Ajuntament de
Castelldefels i el CECBLL, sobre el tema "Passat i present del debat
sobre I'organilzació territorial al Baix L1obregat", a carrec de Valeria Paül
Carril ( Doctor en Geografia)

amb I'objectiu de resumir el debat sobre

I'organilzació territorial de I'ambit de I'actual Baix L1obregat, tant a través
de les divisions i els ens aprovats, com de les principals propostes
presentades els darrers anys.
L'acte tindra 1I0c,a les 19,30 hores, al Casal de Cultura de Castelldefels,
carrer Bisbe Urquinaona, 17-21.
Dissabte

27. VISITA CULTURAL

KULTURALES)

de Santa Maria de Castelldefels, la guerra civil catalana del segle XV,
i alguns episodis de violencia feudal contra Castelldefels protagonilzats
pel senyor d'Eramprunya, Guillem de Sant Martí.
L'acte servira també per presentar elllibre (presentat a Gava el dia de
Sant Jordi) editat per l'Associació d'Amics del Museu de Gava, titulat
"Gava, histories medievals. 24 personatges gavanencs del passat". En
aquest lIibre I'autor utilitza la tecnica de la historia narrativa per aproximar
el passat medieval al lector. Aixi, cada capitol esta dedicat a un personatge
del qual es recrea un episodi documental. Un cop narrat I'episodi, cada
capítol ve seguit d'un assaig més ortodox, en que, amb tot I'aparell crític

(conjuntament

amb I'entitat

a Canet de Mar (Maresme), on es portara a terme un

itinerari per I'arquitectura més emblematica del Modemisme de la ciutat,

usual, s'analilza el context de cada personatge i el seu moment historic.
L'acte tindra 1I0c,a les 19,30 hores, al Casal de Cultura de Castelldefels,
carrer Bisbe Urquinaona, 17-21.

Amb la col.laboració

GRUP DE RECERQUES HISTORIQUES DE CASTELLDEFELS "EL TORREÓ"
Av. Lluis Companys, 6 • 08860 Caslelldefels • Tel: 93 664 20 50 • grehic@holmail.com
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